
Nr. înregistrare    36547/31.08.2015                                                                                Aprobat 
          Director executiv, 
              ANA BEREA 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

Privind achiziţia de ghiozdane, în vederea distribuirii acestora către  
1500 de elevi din clasele 0 – IV proveniţi din familii defavorizate 

 
Introducere: 

Prezentul caiet de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care 
trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică 
corespunzătoare cu necesităţile autorităţii contractante. Cerinţele impuse prin 
caietul de sarcini sunt minimale. 
 
Scopul aplicării procedurii: 

Direcţia de Asistenţă a Socială a Municipiului Piatra Neamţ cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr. 6-8, în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerera în 
aplicare a HCL nr. 247/20.08.2015 Consiliului Local Piatra Neamţ, organizează 
procedură internă de achiziţie pe site-ul www.primariapn.ro 
 

Obiectul principal al achiziţiei: furnizarea de ghiozdane 
COD CPV: 18931100 – 5 – rucsacuri (Rev. 2) 
Valoarea estimată a achiziţiei este de 32.259 lei fără TVA şi valoarea 

estimată a preţului unitar/ghiozdan este de 21.50 lei fără TVA. 
 

Preţurile din oferă vor fi exprimate în lei şi în euro fără TVA 
 
Se vor face următoarele achiziţii: 
 
1500 ghiozdane de tip rucsac din care: 

• 760 ghiozdane tip rucsac pentru băieţi 
• 740 ghiozdane tip rucsac pentru fete 

 
Cerinţele tehnice sunt următoarele: 

• Dimensiunile medii 
o Lungime: 470 mm (+/- 10 mm) 
o Lăţime: 320 mm (+/- 10 mm) 

• Materialul din care este confecţionat să fie de calitate superioară şi 
impermeabil (să nu pătrundă apa provenită de la ploaie sau ninsoare), 
rezistent şi durabil la transportul cărţilor şi caietelor necesare elevilor; 

• Culori diverse (49,33% sunt pentru fete şi 50,66% pentru băieţi); 

http://www.primariapn.ro/


• Compartimentate – minim 3 compartimente; 
• 2 bretele cu burete, reglabile pe înălţime, spatele ghiozdanului dublat cu 

burete, căptuşit în interior; 
• Să nu prezinte niciun pericol pentru sănătatea copiilor. 

 
Ofertantul va prezenta mostre. 

În preţul unitar ofertat vor fi cuprinse toate costurile necesare îndeplinirii 
tuturor operaţiunilor menţionate în caietul de sarcini. 

Cheltuielile cu transportul vor fi suportate de ofertant. Recepţia cantitativă şi 
calitativă se va face de către autoritatea contractuantă prin Comisia de recepţie, la 
sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ. La livrare, 
produsele vor fi însoţite de factura fiscală, aviz de expediţie,certificate de garanţie, 
certificate de conformitate. 
 
Condiţii de livrare 
Ghiozdanele vor fi livrate: 

În termen de 2 zile lucrătoare de la transmiterea pe fax sau pe mail a 
unei comenzi ferme de către autoritatea contractantă, produsele vor fi livrate 
la adresele indicate de autoritatea contractantă. 

Transportul produselor se va face prin grija ofertantului, fără nicio obligaţie 
din partea autorităţii contractante. 
 Termenul de livrare este de maxim 2 zile. Plata facturilor se va face în 
termen de 30 de zile de la data înregistrării la Registratura Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Piatra Neamţ. 
 Dacă prin verificare vor fi găsite exemplare ce nu corespund cu specificaţiile 
tehnice prevăzute mai sus, produsele pot fi respinse oricând, în timpul şi după 
livrarea acestora. Furnizorul va reface produsele respinse pe cheltuială proprie. 
Produsele care nu corespund calitativ vor fi înlocuite în terne de 48 ore cu produse 
corespunzătoare. 
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